Memòria d'activitats - Junta directiva i seu Social 2012
L'any 2012 no ha estat un temps fàcil per a la directiva, especialment per al
president, Paco Payá, que ha suportat pràcticament en solitari la pressió de la
manca de socis, el descontent generalitzat fruit en bona mesura de la crisi
econòmica agreujada en el cas d'Apolo per una casa necessitada de
modernització en les instal·lacions i també en la gestió. Totes dos vesants han
estat dia rere dia la tasca principal, sense oblidar aspectes de representació en
la vida cultural alcoiana i que acte seguit anem a referir.
Abans de res, és de justicia enumerar alguns trets que no fen referència a la
societat en conjunt sí que ho fan als seus membres. Així començavem l'any
amb la bona notícia de l'atorgament per part de l'Ajuntament d'Alcoi, el cinc de
gener de la beca d'estudis musicals Antonio Pérez Verdú al flautista de La
Primitiva José Benjamín González Gomis, a la que seguiria un mesos desprès,
el tres d'abril, la lectura de la tesi doctoral del també músic i soci José A. García
Casasempere amb el títol «El Palau de les Arts a los ojos de la crítica musical».
Tanmateix Apolo servia de seu a l'Assemblea Comarcal de Societats Musicals i
també a la Comissió de Santa Cecilia, i rebia als músics de La Pau de
Beneixama per a preparar junt a La Primitiva un concert conjunt que sota la
batuta d'Àngel Lluís Ferrando els portaria a l'Auditori de la Dputació d'Alacant i
al Palau de la Música de València amb «A propòsit d'Amèrica».
16 de Juny de 2012. El CIM Apolo rep la visita del president de l’Associació de
Sant Jordi, En Rafael Tortosa Molla, i del vicari de l’Esglesia de Sant Jordi, Mn,
Ismael Ortiz Ivorra convidats per la filà Abencerratges amb motiu de la dinà.
La Setmana Cultural de l’Escola de Música “Amando Blanquer”, del 25 al 29 de
juny de 2012 que culminaria amb les audicions dijous i divendres.
Marc Sirera viajaran a Hamburgo en agosto Javier Masiá, cello de 14 años y
Marc Sirera, contrabajo de 12, han sido seleccionados para formar parte de la
OJPA, Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante
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La presentació de la revista Lilia homenatge a Ernesto Valor que ha estat
croniste de l'Arxiconfraria de la Verge dels Lliris, al llarg de l'any els membres
de la junta directiva han estat presents en diferents actes culturals de la ciutat:
presentacions de llibres al Centre Cultural en el que cap destacar la monografía
d'Enrique Rodes «Banu Sarraŷ : Los Abencerrajes : Leyenda e historia del
linaje», els actes de la façana del Cercle Industrial i l'homenatge a Joan Valls.
Els darrers mesos de l'any ens portava les tristes noticies de la defunció del
soci de mèrit Indalecio Carbonell Llopis, l'ex-músic Antonio Rodríguez
Escribano, i l'abencerratge d'honor José Botella Vilaplana. Tots tres van estar
recordats al concert de Santa Cecilia
diumenge dia 5, a les 12h, els grups Barxell i La Cordeta ofereixen un concert
conjunt al Centre Cultural Dins els actes programats per a celebrar Santa
Cecilia 2012
La presentació del, l’acte tindrà lloc al Centre Municipal de Cultura proper dijous
22 de novembre a les 20h.
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